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1.  Aslında bu, hiçbir koşulda mümkün değildir. Çünkü 

düşünce, çağların her döneminde ışıkla buluşmuş, yoluna 

koyulmuştur. O, ele avuca sığmaz, bildiğini okur, 

karanlıkları yırtar, tap duvarlar deler ve özgürlüğüne 

kavuşur. Yasaların gücü, düşünce özgürlüğümüzü 

kısıtlamaya yetmez, söylenecek söz yine söylenir elbet, 

belki biçim değişir; fakat yine söylenir. 

Bu parça aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak 

söylenmiş olabilir? 

  

 A) Sanat eseri belli bir düşünceyi savunmak zorunda 

mıdır? 

 B) Sanatın özgür olması, düşüncenin özgür olmasını mı 

zorunlu kılar? 

 C) Sizce düşünce özgürlüğü kısıtlanabilir mi? 

 D) Sanatçının baskı altına alınması mümkün müdür? 

 E) Düşünce özgürlüğü yasalara karşı olmayı mı 

gerektirir? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Resimlerimde ya da yazılarımda sarı, kimi zaman ölümün 

soğuk yüzüdür. Sarı, morun yanındaysa bir ateşli sevdadır. 

Kimi zaman da ihanettir. “Sana Sevdam Sarı” romanında, 

okuduysanız, sarı ayrılıktır, kopuştur. Sarı korkulan renktir 

çoğu zaman. Lale’nin yüreğinin beyazlığı ise en güzel, en 

lekesiz arı duruluğu ve sınırsızlığı anlatır. İnsanı sevdi mi 

sınırsız ve sonrasız seven bir güzel yüreğin rengidir. Bu 

beyaz, yürek kırıldı mı renksizliğe, umutsuzluğa değil 

birçok renge dönüşür. 

Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden söz 

etmektedir? 

  

 A)  İnsanların renklere özel anlamlar yüklediğinden. 

 B) Sarı ve beyazın kendisi için hangi anlamları 

çağrıştırdığından. 

 C) Hiçbir rengin diğerinden daha güzel ya da çirkin 

sayılamayacağından. 

 D) Romanlarında her rengin özel bir anlamının 

olduğundan. 

 E) Renklerin cisimlerdeki anlamıyla yazılardaki 

anlamının farklı olduğundan. 

3.  Ben yazmadan önce yaşadım. Yaşadıklarımı en ince 

ayrıntılarına değin gözlemledim. Gözlediklerimi korudum. 

Yurdumu tanıdım, bildim. Bir kara taşını, otsuz, ağaçsız 

kıraç tepelerini bile sevdim. İnsanını tanıdım. Kaş göz 

oynatışından bedeninin deviniminden, yüreğinden geçeni 

sezdim onun. Bu biriktirdiklerimi, kendimizi yazmak bir 

öncelik ve gereklilikti benim için. Yapmam gereken ev 

ödevlerimdi. Umarım bu ödevimi başarıyla 

tamamlamışımdır. 

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisine açıklık 

getirmektedir? 

  

 A)  Ortaya koyduğu eseri niçin yazdığına 

 B) Sanatta gözlemin önemine 

 C) Çevresindeki insanların kendisi için ne anlama 

geldiğine 

 D) Memleketine olan sevgisinin büyüklüğüne 

 E) Sadece yaşadıklarını yazdığına 

  

4.  Yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşması anlamına 

gelen “günlük”, o günü gününe tutulmuş anılar, iç dökme 

gereksiniminden doğmuştur. Bu yazılar, yazıldıkları 

günlerin de birer temsilcisidir aslında. Her ne kadar öznel 

ifade barındırsa da bünyesinde, yakın ya da uzak tarihteki 

yaşantılar hatta önemli toplumsal ve siyasi olaylar 

açısından birer belge niteliği taşıdıkları da inkar edilemez. 

Yaşadıkça yazılan günlükte gerçek payı çok yüksektir 

çünkü. 

Bu parçada günlüklerin özellikle hangi yönü üzerinde 

durulmaktadır? 

  

 A)  İnsan ruhunu rahatlattığı 

 B) Geçmişe tanıklık ettiği 

 C) Günü gününe tutulduğu 

 D) Tarihsel olayları eleştirdiği 

 E) Değerinin zamanla anlaşılacağı 

  

 

 

5.  Didaktik şiirin doğuşu eskidir. İlkçağlara değin uzanır. Eski 

çağlarda ozanlar insanlara ve topluma yol gösterir, 

kılavuzluk yaparlardı. Bu yol gösterme işini de şiirle 

gerçekleştirirlerdi. İşte bilgi verme amacını güden bu 

şiirlere didaktik şiir denildi. Günümüzde de aynı özellikleri 

sürdüren bu şiir türünün ilk örneklerinden biri, eski 

Yunan’da Hesiodos’un “İşler ve Günler” adlı yapıtıdır. 

Bu parçada işlenen konu, aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Didaktik şiirin doğuşu B) Eski Yunan’da şiir 

 C) Didaktik şiirin özellikleri D) Didaktik şiirin konusu 

 E) Günümüzde didaktik şiir  
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6.  Biz duyguları anlatmaktan söz ederken, ilk önce belirli bir 

duygunun var olduğunu sonradan da bunun sanatçı 

tarafından uygun sözcüklerle dile getirildiğini düşünürüz. 

Anlatımcı kuramda başkadır durum. Duygunun belirli bir 

hâl alması ancak dile çevrilmesiyle olur. Ondan önce 

duygu yoktur, daha doğrusu ne olduğu pek bilinmeyen 

birtakım izlenimler vardır. Sanat eserinin yaratılması, 

bunların belirlenmesi, ne olduklarının anlaşılması demektir 

ki bu da anlatım ile yani dile çevrilmekle olur. Demek ki 

anlatılmış duygu, tamamlanmış bir duygudur. 

Bu parçada özellikle, aşağıdakilerden hangisi üzerinde 

durulmuştur? 

  

 A)  İnsan duygularının nasıl ortaya çıkıp dışa nasıl 

yansıdığı 

 B) Dilin, duyguların aktarımında nasıl bir öneme sahip 

olduğu 

 C) Anlatımcı kuramda duygu ile anlatım arasındaki 

ilişkinin nasıl olduğu 

 D) Duyguların, anlatımcı kuramda neden hep ikinci plana 

itildiği 

 E) Sanat eserlerinin yaratma aşamasında duyguların 

nasıl etkili olduğu 

  

 

 

 

 

7.  Bunun kesin bir ifadesi yoktur. Yemek yerken veya yolda 

giderken bir dize geliverir. Bakarsınız o güne kadar 

önemsiz gelen bir dünya birdenbire önemli gelir size. Bir 

dize dökülür ağzınızdan, bir dize takılır beyninize. Artık o 

dize kılavuzunuz olur; yazacağınız şiiri, konusunu, şeklini, 

uzunluğunu ya da kısalığını yani şiirin tamamını o tayin 

eder ve o şiir bitinceye kadar sizi esir eder. Çalışmanızı, 

yemenizi, gezmenizi, uykunuzu ona ayırmak 

zorundasınızdır. Şiir tamamlanıp ortaya çıkmadan ondan 

kurtulamazsınız. 

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisin yanıtıdır?  

  

 A)  Konularınızı çevrenizden mi seçersiniz? 

 B) Şiirde geçmişin birikiminden yararlanır mısınız? 

 C) Şiirlerinizin şeklini etkileyen faktörler nelerdir? 

 D) Yeni bir şiire nasıl başlar ve bunu nasıl yazarsınız? 

 E) Şiirlerinizin etkisinde uzun süre kaldığınız doğru mu? 

  

 

 

 

8.  Onun bakış açısıyla roman; çürümüş, bozulmuş, düzeyini 

ve değerlerini yitirmiş bir arayışın tarihidir. Lukacs, yaptığı 

bu belirlemeden hareketle, söz konusu arayışı “lanetli bir 

arayış” olarak değerlendirmekten geri durmaz. Bu arayış 

aslında bir başka düzeyde ilerlemiş ve bir başka biçim 

kazanmış, kendisi de çürümüş bir dünyada bozulmamış 

değerlerin arayışıdır. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bir başka biçim B) Lukacs’a göre roman 

 C) Çürümüş bir dünya D) Arayışın tarihi 

 E) Bakış açısı  

9.  Mensur şiir türü de, Türk nesir dilinin gelişmesinde, 
ifadenin kuraklaşmamasında, oldukça faydalı sonuçlar 
doğurdu. Servet–i Fünun’dan itibaren büyük bir gelişme 
kaydeden Türk nesir dili, İkinci Meşrutiyet döneminin iyice 
serpilen bu nesri ile yeni bir aşama kaydetti. Türkçe, iç içe 
giren, zamanla uzayan ve yerine göre aniden duruveren 
cümleleriyle, o kadar sanatkârane bir havaya ulaştı ki; bu 
dili okuyan ve yazana kelimenin gerçek anlamıyla bir 
ferahlık veriyordu. 
Bu parçada üzerinde durulan asıl konu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Mensur şiirin içeriği 

 B) Servet–i Fünunun Türk şiirine etkileri 

 C) Türk nesir dilinin gelişmesi 

 D) Türk dilinin şiirselliği 

 E) Mensur şiirdeki konu zenginliği 

  

 

10.  Gerçek bilge kişi, kendini övmez, kıskanç değildir. Genç 

kuşakları yetiştirir ve bundan gurur duyar. İş alanında 

dürüsttür, bilimseldir, bilim adamına saygılıdır. Bilgisini 

kötüye kullanmaz. Tartışmalarda olgundur, alçak 

gönüllüdür. Karşısındakine saygı gösterir. 

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Bilimin önemi B) Gerçek bilge 

 C) Alçakgönüllülük D) Bilimin değeri 

 E) Doğruluk ve bilim  

  

 

11.  Anne–baba arasında yaşanan gerginlikler, özellikle üç 

yaşından sonra, çocukta giderilmesi zor, psikolojik 

sorunlara yol açabilmektedir. Çoğu insanın ileri yaşlarda 

davranış bozukluğu göstermesinin nedeni, aile içi şiddet ve 

sevgiye dayalı ilişkilerde yaşanan sorunlardır. Hiçbir çocuk, 

bu ve benzeri sorunları tek başına aşamaz, ileriki yaşlarda 

tepkisini değişik yollardan dile getirir. 

Bu parçada işlenin konu aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A)  Aile ve toplum 

 B) Ailede saygı sorunu 

 C) Çocuğun dünyaya bakışı 

 D) Ailede çocuğun rolü 

 E) Aile içi şiddet karşısında çocuk 

  

 

12.  Bitkiler, aşılama yöntemiyle değişime uğratılabilir. İspanyol 

edebiyatının kimi yazarları da benim yazılarımla aşı oldu. 

Ben de başkası tarafından aşılandım. Bugün hiçbir yazar, 

olgunlaştırdığı meyvenin yüzde yüz kendisinin olduğunu 

söyleyemez. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

  

 A)  Yazarların nasıl başarılı olabileceklerine 

 B) Değişimin kaçınılmaz olduğuna 

 C) Türk edebiyatının İspanyol edebiyatının gölgesinde 

kaldığına 

 D) Evrenselliğin, ulusallığı da beraberinde getireceğine 

 E) Her yapıtta kendi yazarının dışında bir soluğun da 

bulunduğuna 
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